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Rymy. Rodzaje rymów. 

Rym- to całkowita lub częściowa zgodność brzmienia , występująca w zakończeniach wyrazów 

zajmujących określoną ( najczęściej końcową ) pozycję w wersie; to powtórzenie głosek lub zespołów 

głosek, w rymowanych wyrazach. 

Rymy żeńskie-  obejmują półtorej sylaby wyrazu rymowanego ( rymy półtorazgłoskowe); rymowaniu 

podlega ostatnia sylaba i głoska z sylaby poprzedniej, np. sła- wa,   tra- wa  

Rymy żeńskie są często spotykane w polskiej poezji. 

Fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy, 

Fraszki to wszystko cokolwiek czyniemy: 

Nie masz na świecie żadnej pewnej  rzeczy, 

Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy. 

Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława 

Wszystko to minie jako polna trawa; 

( JAN KOCHANOWSKI, O żywocie ludzkim) 

Rymy męskie- rymują się wyrazy jednosylabowe ( rymy jednozgłoskowe), np. dąb- ząb, kot- płot. 

Rymy męskie nie są tak powszechne jak rymy żeńskie. 

Obudziłam się dzisiaj z rana  

na wezgłowiu mokrym od łez… 

Woda szumi w dole wezbrana 

I zakwita pod oknem bez.   

( KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA, Przebudzenie) 

Rodzaje rymów 

Rymy parzyste/ sąsiadujące-  dotyczą wersów sąsiadujących ze sobą /  aabb 

Tam w moim kraju, w dalekiej stronie              a 

Sto gwiazd zgaszonych stoi w koronie,            a 

Sto gwiazd zgaszonych nad polem stoi             b 

Jak stu rycerzy w żelaznej zbroi.                         b 



(MARIA KONOPNICKA , Tam, w moim kraju…) 

Rymy krzyżowe/ przeplatane- rymowany jest co drugi wers. 

Przeszłość jak ogród zaczarowany          a 

Przyszłość jak pełna owoców misa         b 

Liści opadłych złote dywany,                  a 

Winograd ognia strzępami zwisa.          b             

( LEOPOLD STAFF, Zachod jesienny) 

Rymy okalające/ obejmujące- w zwrotce czterowierszowej rymowane są wersy- pierwszy z 

ostatnim , drugi z trzecim, według schematu  abba.  

A ty- wiecznie zgasłaś nad biednym tułaczem;            a 

Lecz choć się nigdy , nigdzie połączyć nie mamy,       b 

Zamilkniemy nachwalę i znów się wołamy,                 b 

Jak dwa smutne słowiki ,co się wabią płaczem.           a 

( JULIUSZ SŁOWACKI, Rozłączenie) 

 


